
 

 
  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 

 

 

ACADEMIA DE POLIȚIE 
„Alexandru Ioan Cuza” 

 
 

SEMINAR INTERNAȚIONAL 

„Sisteme eficiente de prevenție a fraudei cu fonduri europene structurale și de investiție. Aspecte 

teoretice și practice de evitare a situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese” 
  

AGENDA CONFERINȚEI 
11 – 12 OCTOMBRIE 2018  

BUCHAREST 
 

MIERCURI 10 OCTOMBRIE 2018 
Sosirea invitaților  
 

JOI 11 OCTOMBRIE 2018 
 

09.00 – 09.30  Welcome coffee și înregistrarea participanților   
 

09.30 – 10.00 Deschiderea conferinței 
 Rectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Prof. univ. dr.  Adrian IACOB   

 

10.00 – 10.30 Prezentarea proiectului: activități și rezultate 
 Manager de proiect dr.  Toma Cosmin COJANU  

 

10.30 – 11.00 Fotografie de grup și coffee break 
 

11.00 – 12.30 Prezentări / dezbateri și discuții în plen 
  „Regimul juridic al conflictului de interese în România. Modalități concrete de 

identificare și sancționare a conflictului de interese în proiectele finanțate din fonduri 
europene” – Invitat Ministerul Fondurilor Europene – România 

 

  „Metode și tehnici de prevenire a conflictului de interese. Bune practici utilizate absorbția 
de fonduri europene și instrumentele utilizate în protecția intereselor financiare ale 
Uniunii” – Expert International – Lituania 

 

 „Activități specifice antifraudă în protecția fondurilor europene. Situații ce trebuie evitate 
de către Beneficiarii de finanțare în procesul de implementare al proiectelor” – Invitat 
Departamentul pentru Luptă Antifraudă – România 

 

12.30 – 13.00 Coffee break 
 

13.00 – 14.00  Prezentări / dezbateri și discuții în plen (2) 
  „Implicarea activă a statului și buna guvernare a fondurilor alocate de Uniunea 

Europeană. Cazuri atipice identificate în practică și măsuri de protecție întreprinse” – 
Expert internațional – Grecia 

 

  „Reguli generale de cheltuire a banilor publici. Managementul financiar al proiectelor și 
modalități de evitare a riscului” – Invitat Ministerul de Finanțe – România 

 

14.00 – 14.30 Sesiune de întrebări și răspunsuri. Concluzii finale 
 

14.30 – 15.30 Pauză tehnică – Masa de prânz 
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AGENDA CONFERINȚEI 

11 – 12 OCTOMBRIE 2018  

BUCHAREST 
 

 
VINERI 12 OCTOMBRIE 2018 
 

09.00 – 09.30 Welcome coffee 
 

09.30 – 11.00  Prezentări / dezbateri și discuții în plen (3) 
 

  „Conflictul de interese acțiune provocată sau necunoaștere ? Cazuri atipice întâlnite în 
practica Agenției” – Invitat Agenția Națională de Integritate – România 
 

  „Instrumente moderne utilizate în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. 
Bune practici și recomandări în combaterea fenomenului de corupție” – Expert 
internațional – Portugalia 

 

 „Utilizarea judicioasă a fondurilor europene, factor determinant în protecția intereselor 
financiare ale Uniunii Europene” – Invitat Curtea de Conturi a României 

 

11.00 – 11.30 Coffee break 
 

11.30 – 13.00  Prezentări / dezbateri și discuții în plen (4) 
 

  „Studii de caz în materia conflictului de interese: Spețe constatate și sancționate conform 
legislației” – Invitat Direcția Națională Anticorupție - România 

 

  „Eficiența sistemului public de achiziții. Intervenția sistemului informatic PREVENT în 
corectarea situațiilor” – Invitat Agenția Națională pentru Achiziții Publice – România 

 

  „Perspective de amendare a legislației în materia conflictului de interese. Argumente 
juridice de substanță în eficientizarea cadrului de protecție general” – Invitat Ministerul 
Justiției – România 

 

13.00 – 14.00 Sesiune de întrebări și răspunsuri. Concluzii finale 
 

14.00 – 15.00  Pauză tehnică – Masa de prânz  
 

Plecarea invitaților/participanților 


